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[ဂ်ပနတ္ြငအ္လုပလု္ပကုိ္ငမ္ည့္ႏုိငင္ံျခားသားမ်ားအတြက္] 

လုပ္ငန္းခြင္အာမခံေတာင္းဆုိရန္ 
အတြက္လမ္းၫႊန္စာအုပ္

<အပုိင္း 1>

ေတာင္းဆုိျခင္း(ေလွ်ာက္ထားျခင္း)ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အာမခံ 

ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္အာမခသံည္မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆုိဂ်ပနတ္ြင္အလုပ္သမားအေနႏွင့္ လုပ္ကုိင္ 
လွ်က္ရွိေသာႏိုင္ငံျခားသားတုိင္းအတြက္အက်ဳံးဝင္သည္။ အလုပ္ဝင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေနထုိင္ခြင့္ 
အေထာက္အထားရွိသူမ်ားမွစ၍ပညာသင္ေနစဥအ္တြင္းအခ်ိနပ္ိုငး္အလုပ္လုပ္ကုိင္ကာ 
မေတာ္တဆမႈျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္လည္း အက်ဳံးဝင္သည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္တြင္ႏိုင္ငျံခားသားအလုပ္သမားမ်ားသည္လုပ္ငနး္ခြငအ္ာမခအံရ လက္ခံ 
ႏိုင္သည့္ေထာက္ပံ့ေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္။

ေထာက္ပံ့မႈခံယူရာတြင္လုိအပ္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ စံခ်ိန္ 
စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္ေမးျမနး္ပါ။တဖန္မမိိႏုိငင္ံသုိ႔ ျပန္လွ်င္လက္ခံရရွိျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားလည္းရွိေသာေၾကာင့္သတိျပဳပါ။ 

[မာတိကာ]

z အလုပ္ႏွင့္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ဒဏ္ရာရရွျိခင္း၊နာမက်န္းျဖစျ္ခင္း ........ P3

z အလုပ္ႏွင့္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ားေသဆံုးျခင္း .................... P7

z လုပ္ငန္းခြင္အာမခေံထာက္ပံ့ေၾကး ရယူလ်က္ရွိသူ .................................... P10

z အျခားကိစၥရပ္မ်ား ............................................................................ P14

z မိမိႏိုင္ငံျပနခ္်နိ္တြင္သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား .......................................... P16

က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္း႐ုံး ေလ်ာ္ေၾကးဌာနခြဲ

ミャンマー語
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လုပ္ငန္းခြင္အာမခဟူံသည္မွာအလုပ္သမားမ်ားမႈတာဝန္ႏွင့္အလုပအ္သြားအျပန္ေၾကာင့္ဒဏ္ရာ
ရရွိျခင္း၊နာမက်န္းျဖစ္ျခငး္၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရာတြင္ေဆးကုသစရိတ္စသည့္လုိအပ္ေသာ
အာမခံေထာက္ပံ့ ေၾကးမ်ားကုိေပးေခ်သည့္စနစျ္ဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ဂ်ပန္ႏိုငင္ံ
အတြင္းအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ဤအာမခံႏွင့္အက်ဳးံဝငသ္ည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္အာမခံေထာက္ပ့ံေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ား 

အလုပ္ကိစၥေၾကာင့္
ျဖစ္ျခင္း

အလုပအ္သြားအျပန္
ေၾကာင့္ ျဖစျ္ခငး္ 

အျခားကိစၥမ်ား 

လုပင္နး္ခြငထိ္ခိက္ု
ဒဏ္ရာရျခငး္

အလုပအ္သြားအျပန္
ေၾကာင့္ထခိိကု္
ဒဏ္ရာရျခငး္

အျခားထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား 

လုပ္ငန္းခြင္ 
အာမခံ 

က်န္းမာေရး 
အာမခံ 

အလုပရ္ငွမ္တသူည့္
တစ္ခထုကပ္ိေုသာ 

လုပ္ငနး္ခြငမ္်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုကဒ္ဏ္ရာရျခငး္

*လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္က်န္းမာေရးအာမခံအသုံးမျပဳႏိုင္ပါ။ 

[အာမခံ] [အေၾကာင္းရင္း၊အေၾကာင္းျပခ်က္] [ထိခိုက္ဒဏ္ရာအမ်ိဳးအစားမ်ား]

� ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ : တာဝန္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူရာတြင္ရရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ

� အနားယူျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ : တာဝန္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပ ဲလစာမရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ 
ရရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ

� ထိခိုက္ဒဏ္ရာ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ႏွစ္စဥ္ေငြ : တာဝန္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကုိကုသမႈစတင္ၿပီးေနာက္ 1ႏွစ္ 6လၾကေသာ္လည္း မေပ်ာက္ကင္း(မသက္သာ)ဘဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရျခင္း၊ ေရာဂါရျခင္းအဆင့္အထိျဖစ္သြားပါက အက်ဳံးဝင္ေသာေထာက္ပံ့ေငြ

� မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ : တာဝန္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားေပ်ာက္ကင္း(သက္သာၿပီး) ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္းမႈက်န္ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ

� က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ : အလုပ္သမားမ်ားေသဆံုးခ်ိန္တြင္ရရွိေသာေထာက္ပံ့ေငြ
� နာေရးစရိတ္ အစရွိသည့္ (နာေရးကူေငြ): အလုပ္သမားတစ္ဦးေသဆံုးၿပီးနာေရးက်င္းပရာတြင္ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ
� ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ : မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္  ပင္စင္ေငြ 

သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ပင္စင္ေငြမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းအလုိက္
လက္ရွိတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူျခင္းအတြက္ရရွိေသာေထာက္ပံ့ေငြ

【အေသးစိတ္အတြက】္ 

အတြဲ 2 • လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း → စာမ်က္ႏွာ 3
• အလပ္ုရွင္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိကဒ္ဏ္ရာရျခင္း → စာမ်က္ႏွာ 5 

လုပ္ငန္းခြင္အာမခံဟူသည္မွာ 
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အလုပ္ႏွင့္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း

Q. အလုပ္ႏွင့္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ဒဏ္ရာရျခင္း၊နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ေရာဂါေၾကာင့္ ကုန္က်ေသာ
စရိတ္ (ေဆးကုသစရိတ္)သည္လုပ္ငန္းခြင္အာမခံေငြေပးေခ်ေပးသလား။ 

①အလုပ္သမားေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား(ေနာငတ္ြင္ “သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္း” 
ဟုရည္ၫႊန္းသည္)တြင္အေျခခံအားျဖင့္ အခမဲ့ေဆးကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

②သတ္မွတ္ထားေသာေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားတြင္မဟုတ္လွ်င္ ေဆးကုသစရိတ္ကုိ
မိမိတာဝန္ျဖင့္က်ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုငး္တြင္ျပနလ္ည္ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းဆုိျခင္းျဖင့္ 
က်ခံခဲ့ရေသာ စရိတ္အားလံုးကုိေထာက္ပံ့သည္။ 

③ေဆး႐ုံသုိ႔ အသြားအျပန္ ခရီးစရိတ္ကုိလည္း သတ္မွတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီလွ်င္ 
ေထာက္ပံ့သည္။ 

ေဆးကုသမႈေထာက္ပ့ံေငြ၊ ေဆးကုသစရိတ္ေထာက္ပ့ံေငြ

 ေဆး႐ုံေဆးခနး္သုိ႔အသြားအျပနစ္ရတ္ိ 

ကာလကန႔္ သတ္ခ်က္... ေဆးကုသစရိတ္ေပးေခ်သည့္ေန႔တုိငး္အတြက္ေတာငး္ဆုိခြင့္ရွိၿပးီထုိေန႔ၿပီးေနာက္ 
ရက္မ2ွနစ(္1အတြက္ကာလကန႔္ သတ္ခ်က္မရွိပါ) 

ကန႔္သတ္ကာလ....ကုနက္်စရတ္ိက်ခံသည့္ေန႔တုိငး္အတြက္ေတာငး္ဆုိခြင့္ရွကိာထုိေန႔ၿပးီေနာက္ရက္မ2ွႏွစ္

[အေသးစတ္ိမာွ] အပိငုး္2  • ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ေထာက္ပ့ံမႈ၊ ေဆးကုသစရိတ္ေထာကပ့ံ္မႈ → P14သို႔ 
• ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ေထာက္ပ့ံမႈ၊ေဆးကုသစရိတ္ ေတာင္းခံလႊာ → P37သို႔

<ေတာငး္ခသံည့္နညး္လမး္>
①အေျခအေန ကာယကံရွင္မွ အလုပ္သမား စံခ်ိန္စံၫႊနး္မ်ား စစ္ေဆးေရး႐ုးံသုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ
ေဆး႐ုံေဆးခနး္မ်ားမတွဆင့္ ေတာင္းခံလႊာတငျ္ပေပးပါ။ 
②အေျခအေန : ကာယကံရွင္မွ တုိက္႐ိုက္လုပ္ငနး္ခြင ္စံခ်ိန္စံၫႊနး္ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနထံ ေတာင္းခံလႊာတငျ္ပေပးပါ။ 

<သတိျပဳရနအ္ခ်က္မ်ား>
အေျခအေန ① ႏွင့္ ② ႏွစ္ခုစလံုး ျဖစ္ခဲ့ပါကထိခိက္ုဒဏ္ရာမ်ားေပ်ာက္ကင္း(သက္သာ)သည္အထိ လက္ခံရယူႏိုငသ္ည္။ 

<ေထာက္ပံမ့ႈအေၾကာငး္အရာ> 

ေဆး႐ုံေဆးခနး္အသြားအျပနတ္ြငလုိ္အပေ္သာအမနွတ္ကယ္ကုန္က်စရတ္ိအတိအက်ကုိေထာက္ပံမ့ည။္ 
<ေထာက္ပံရ့နအ္တြက္လုိအပသ္ညမ္်ား>
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီပါက ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပသ္ည္။
①အလုပ္သမားေနထုိငရ္ာေနရာ သုိ႔မဟုတ္လုပ္ငနး္ခြငမ္ ွေဆး႐ုံသုိ႔အေျခခအံားျဖင့္ အသြား(သုိ႔မဟုတ္) 

အျပန2္kmအထက္ရွျိခငး္။ 
②အလုပ္သမားေနထုိငရ္ာေနရာ သုိ႔မဟုတ္လုပ္ငနး္ခြငႏွ္င့္ ထုိၿမိဳ႕႐ြာရွိသင့္ေတာ္ေသာ ေဆး႐ုံေဆးခနး္သုိ႔
သြားေရာက္ခဲျ့ခငး္ (ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ထုိၿမိဳ႕ ႐ြာတြင္သင့္ေတာ္ေသာ ေဆး႐ုံေဆးခနး္မရွပိါကလည္း ေထာက္ပံ့ရန္
သေဘာတူသည္မ်ိဳးရွိသည။္)
<ေတာငး္ခသံည့္နညး္လမး္>
ေက်းဇူးျပဳ၍ကာယကံရငွမ္ွတုိက္႐ိက္ုလုပင္နး္ခြငစ္ံခ်ိနစ္ၫံႊနး္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔တငျ္ပျခငး္။
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ဒဏ္ရာႏွင့္ေရာဂါကုသမႈအတြက္ေထာက္ပ့ံမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

လုပ္ငန္းရွင္မွေတာင္းခံလႊာ※
2တြင္ ေထာက္ခံမႈရယူပါ

လုပ္ငန္းရွင္၊ေဆး႐ုံေဆးခန္းမွေတာင္းခံ
လႊာ※4တြင္ ေထာက္ခံခ်က္ရယူပါ 

သူနာျပဳႏွင့္ေျပာင္းေ႐ႊ႕
စရိတ္မ်ားအတြက္ေျပ
စာပူးတြဲတင္ျပပါ။

လိုအပ္သည္ႏွင့္
အညီေတာင္းခံသူ၊ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားထံ
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

တင္ျပေစျခင္း၊ 
ေမးျမန္းျခင္းမ်ား

ရွိႏိုင္သည္။ 

※1 ထိခုိက္ဒဏ္ရာကုသမႈမ်ားကို ကုသေပးျခင္း
(အခမ့ဲ)ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံမည္။
※2 ေဆးကုသမႈေထာက္ပ့ံေငြေတာင္းခံလႊာ 
(လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္အလုပ္ရွင္မတူသည္ ့တစ္ခုထ
က္ပုိေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း
အတြက္ ပံုစံနံပါတ5္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အသြားအျပန္
ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ပံုစံနံပါတ္ 16၏ 3ျဖစ္သည္။)

※3 ေဆးကုသစရိတ္ကို ေထာက္ပ့ံ မည္။ 
※4 ေဆးကုသမႈစရိတ္ ေထာက္ပ့ံ ေၾကး 
ေတာင္းခံလႊာ (လုပ္ငန္းခြင္
ေဘးအႏၲရာယ္အလုပ္ရွင္မတူသည္ ့တစ္ခုထက္ပုိ
ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း
အတြက္ပံုစံမွာ နံပါတ7္ျဖစ္ၿပီး 
အလုပ္အသြားအျပန္ ေဘးအႏၲရာယ္
အတြက္ပံုစံနံပါတ္ 16၏ 5ျဖစ္သည္။) 

အလုပ္အသြားအျပန္အတြက္မူေတာင္းခံလႊာအျပင္ပုံစံနပံါတ္16

(ပူးတြဲ)အလုပ္အသြားအျပန္ေဘးအႏၲရာယ္ႀကဳံျခင္းဆုိင္ရာ
အခ်က္မ်ားကုိတင္ျပရန္လုိအပ္သည္။ 

အျခားေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ေဆး
စစ္ျခင္း※3

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္
ျဖစ္ပြားမႈ

ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားထံေဆးကုသ 
စရိတ္ေပးေခ်ျခင္း

စသည္ 

လုပ္ငနး္ခြငစ္ခံ်ိနစ္ၫံႊနး္
ႀကီးၾကပေ္ရးဌာနထံ

ေတာင္းခလံႊာ※4တင္ျပျခင္း 

သတ္မတွေ္ဆး႐ုေံဆးခနး္မ်ားထေံ
တာင္းခလံႊာ※2 တင္ျပဳျခင္း 

လုပ္ငနး္ခြငစ္ခံ်ိနစ္ၫံႊနး္
ႀကီးၾကပေ္ရးဌာန

မွေတာင္းခံလႊာလက္ခံျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္
ေရးဌာနမွစစ္ေဆးျခင္း 

လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္
ေရးဌာနမွစစ္ေဆးျခင္း 

သတ္မွတ္ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားထံ
ေဆးကုသစရိတ္ေပးေခ်ျခင္း 

သတ္မွတ္ထားေသာေတာင္းခံသူ၏
ဘဏ္စာရင္းသို႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း ေတာင္းခံလႊာရရွိၿပီးေပးေခ်ရန္

မဆုံးျဖတ္မီအထိကာလမွာ
အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္1လတာျဖစ္ၿပီး 
အေျခ အေနအရ 1လအထက္ၾကာ
သည္လည္းရွိသည္။

သတမ္တွထ္ားေသာ ေဆး႐ုေံဆးခနး္
တြင္ေဆးစစ္ျခင္း※1
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Q. အလုပ္လုပ္ေနစဥ္သုိ႔ မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ခ်နိ္တြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေသာဒဏ္ ရာကုိကုသရန္အတြက္အလုပ္မွခြင့္ယူလွ်င္ထုိအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးရရွိႏိုငသ္လား။ 

ေဆးကုသရန္အတြက္အလုပ္မွခြင့္ယူၿပီးလစာမရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ခြင့္ရက္(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြကုိရယူႏိုင္သည္။ 
•အခ်ိန္… ခြင့္ယူၿပီး၄ရက္ေျမာက္ေန႔မွ 
• ပမာဏ...1ရက္စာအတြက္ေထာက္ပံ့မႈအေျခခံေန႔စဥ္ စရိတ္(※)၏80% 

(အာမခံေထာက္ပံ့ေငြ60%+အထူးေထာက္ပံ့ေငြ20%) 

※တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့ေငြ”သည္အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည့္မေတာ္တဆမႈမျဖစမ္ီ 3လစာလုပ္ခလစာကုိျပကၡဒိန္ရက္ျဖင့္ 
စားျခင္း(ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ)ျဖစ္သည္။ 
(ဥပမာ 1)လစာ1လ200,000ယန္း(လစာေပးေခ်ရန္ရက္သည္လတုိင္းလကုန္ရက္)ျဖစ္ၿပီးေအာက္တုိဘာလတြင္မေတာ္တဆမႈ
ျဖစ္လွ်င္ 
200,000ယန္းx3092ရက္ ဇူလုိင္လ(31ရက္)+ၾသဂုတ္လ(31ရက္)+စက္တင္ဘာလ(30ရက္)] =6,522ယန္း%80=5,217ယန္း 
ခြင့္ရက္ရက္အတြက္တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ၏80%ျဖစ္ေသာ5,217ယန္းေထာက္ပံ့သည္။ 
≒ 6,522ယန္း 6,522ယန္း%80=5,217ယန္း 
→ ခြင့္ရက္ရက္အတြက္တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ၏80%ျဖစ္ေသာ5,217ယန္းေထာက္ပံ့သည္။ 

(ဥပမာ 2) အလုပ္သမား တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး ကုမၸဏီ A မွ တစ္လ လစာ ယန္း 200,000 ႏွင့္ ကုမၸဏီ 
B မွ တစ္လ လစာ ယန္း 100,000 (လစာ ေပးေခ်ရန္ရက္သည္ လတုိင္းလကုန္ရက္) ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လတြင္ မေတာ္တဆမႈ 
ျဖစ္ပြားလွ်င္၊
ကုမၸဏီ A တစ္ရက္စာ အေျခခံ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ
(ယန္း 200,000) x 3 လ ÷ 91 ရက္ [ဧၿပီလ (ရက္ 30) + ေမလ (31 ရက္) + ဇြန္လ (ရက္ 30) = 6,593.40 ယန္း
ကုမၸဏီ B တစ္ရက္စာ အေျခခံ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ
(ယန္း 100,000) x 3 လ ÷ 91 ရက္ [ဧၿပီလ (ရက္ 30) + ေမလ (31 ရက္) + ဇြန္လ (ရက္ 30) = 3,296.70 ယန္း
6,593.40 ယန္း + 3,296.70 ယန္း ≒ 9,891 ယန္း
9,891 ယန္း x 80% ≒ 7,912 ယန္း
→ ခြင့္ရက္ 1 ရက္အတြက္ တစ္ရက္စာ အေျခခံ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ၏ 80% ျဖစ္ေသာ 7,912 ယန္း ေထာက္ပံ့သည္။

ခြင့္ရက္(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရိွသည့္ေထာက္ပ့ံေငြ

ကန႔္သတ္ကာလ....လုပခ္လစာမရရွသိည့္ရက္တုိငး္အတြက္ေတာငး္ဆုိပိငုခ္ြင့္ရွိၿပးီထုိေန႔ၿပီးေနာက္ရက္မ ွ2ႏွစ္

[အေသးစိတ္မွာ]အပိုင္း2 • ခြင့္ရက္(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ → P16သို႔ 
• ခြင့္ရက္(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြေတာင္းခံလႊာ → P41သို႔ 

<ေထာက္ပံ့ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား>
① မွ ③ရွိအခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္ကုိက္ညီရမည္။ 
① တာဝန္ေၾကာင့္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာဒဏ္ရာႏွင့္ေရာဂါမ်ားကုိကုသျခင္း 
② အလုပ္မလုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္း။ 
③ ဒီလုပ္ခလစာမရရွိျခင္း။ 
<ေထာက္ပံ့မႈအေၾကာင္းအရာ> 

ခြင့္ရက္4ရက္ေျမာက္ေန႔မွစတင္၍ခြင့္ရက္1ရက္စီအတြက္တစ္ရက္စာ အေျခခံေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ၏ 80%

(အာမခံေၾကးေထာက္ပံ့ေငြ60%+အထူးေထာက္ပံ့ေငြ20%)ကုိေထာက္ပံ့မည္။ တစ္ခုထက္ပိုေသာလုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း ျဖစ္လွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၏ စုစုေပါင္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တစ္ရက္စာ အေျခခံေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ၏ 80% 

(အာမခံေၾကးေထာက္ပံ့ေငြ 60% + အထူးေထာက္ပံ့ေငြ 20%) ကုိ ေထာက္ပံ့မည္။ 
<ေတာင္းခံရန္နည္းလမ္း>
ေက်းဇူးျပဳ၍ကာယကံရွင္မွတုိက္႐ိုက္လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စၫံႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနထံေတာင္းခံျခင္း။ 

<သတိျပဳရန္> 

ခြင့္ရက္စသည့္ေန႔မွ 3ရက္ေျမာက္ေန႔ ေရာက္သည္ထိအတြက္လုပ္ငန္းခြင္အာမခံမွမေထာက္ပံ့ပါ။ 
ထုိကာလသည္လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္လွ်င္လုပ္ငန္းရွင္မွာခြင့္ရက္ေလ်ာ္ေၾကး (1ရက္လွ်င္ပ်မ္းမွ်
လုပ္ခလစာ၏ 60%)ကုိေပးေခ်ရမည္။ 
သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အလုပ္ရွင္မွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါ။
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ခြင့္ရက္(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရိွသည့္ေထာက္ပ့ံေငြလက္ခံရန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

ဆရာဝန္၊လုပ္ငန္းရွင္ထမံွ
ေလွ်ာက္ထားလႊာအတြကေ္ထာ
က္ခံခ်က္ရယူပါ။ 

လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္
ျဖစ္ပြားမႈ 

ေလွ်ာက္ထားလႊာကုိလုပ္ငန္းခြငစ္ံခ်ိနစ္ံၫႊနး္ႀကီးၾကပ္ေရး
ဌာနထံေလွ်ာက္ထားျခင္း 

2ႀကိမ္ေျမာက္ေနာက္ပုိင္း
ေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ 
အလုပ္ထြက္ၿပီးေနာက္
ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ လုပ္ငန္းရွင္၏ 
ေထာက္ခံခ်က္မလိုပါ။ 

လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိနစ္ၫံြန္းႀကီးၾကပ္ေရး
ဌာနမွစစ္ေဆးျခင္း။ 

လိုအပ္သည္ႏွင့္အညီ
ေလွ်ာက္ထားသႏူွင့္
သက္ဆိုင္သမူ်ား
ထံမွစာ႐ြက္စာတမ္း
မ်ားေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ 
ေမးျမန္းျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ဝ တာဝန္ေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းသို႔မဟုတ္ ေရာဂါ
ျဖစ္ပြားျခင္းဟုတ္မဟုတ္။ 

ဝ ခြင့္ရက္လိုမလို။ 
၀ အာမခံေထာက္ပံ့ေငြပမာဏတြက္ခ်က္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား 

ေထာက္ပံ့ရန္၊မေထာက္ပံ့ရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ေတာင္းခံလႊာရရွိၿပီးေ
ပးေခ်ရန္မဆုံးျဖတ္မီ
အထိကာလမွာ
အၾကမး္ဖ်ဥး္အားျဖင့္1
လတာျဖစ္ၿပီး 
အေျခအေနအရ
1လအထကၾ္ကာသ
ည္လညး္ရွိသည္။

ၫႊန္ၾကားထားေသာဘဏ္စာရင္းသို႔ 
အာမခံေထာက္ပံ့ေငြေပးေခ်ျခင္း 

ေလွ်ာက္ထားေသာကာယကံရွင္ထံသို႔ ေထာက္ပံ့ရန္
(မေထာက္ပံ့ရန္)ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကိုအသိေပးျခင္း 

ခြင့္ရက္(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္
ေထာက္ပံ့ေငြ ေလွ်ာက္ထားလႊာ 
(လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခ်ိန္
အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပိုေ
သာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း တြင္
ပုံစံနံပါတ္8ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အသြား
အျပန္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခ်ိန္တြင္ပုံစံနံ
ပါ6၏16ျဖစ္သည)္ 
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တာဝန္ႏွင့္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ားဆံုးပါးေသာ္ 
Q. တာဝန္ႏွင့္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္အလုပ္သမားဆံုးပါးခဲ့ေသာ္မိသားစုသည္မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိလက္ခံရမည္

ျဖစ္ပါသလဲ။ 

① က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ သုိ႔ မဟုတ္ တလံုးတခတဲည္း ေပးေငြ၊ နာေရးစရိတ္ 
စသည္(နာေရးကူေငြ)မ်ားကုိလက္ခံႏုိင္သည္။ 

② ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ၊နားရက္ (ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ လက္မခံရေသးမီ 
ေသဆံုးသြားေသာအခါ ထုိမေပးေခ်ရေသးသည္မ်ားကုိက်န္ရစ္သူမိသားစုမွလက္ခံႏုိင္သည္။ 

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ၊ က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ ပင္စင္၊
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ 

ကန႔္သတ္ကာလ……….နစန္ာသူေသဆံုးေသာေန႔၏ေနာက္ရက္မွ 5ႏွစ္ 

[အေသးစတ္ိမာွ] အပိငုး္2
• က်န္ရစ္သူမၼိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ → P26သို႔ 
• က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့မႈေတာင္းခံလႊာ → P45သို႔ 

Oက်နရ္စသူ္မသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး)ပငစ္ငေ္ငြ
<ေလွ်ာက္ထားပိငုခ္ြင့္ရွေိသာက်နရ္စသူ္မသိားစ>ု

ဝန္ထမ္းေသဆုးံရာတြင ္ထိုအခ်ိန္ရွိဝန္ထမ္း၏လပုခ္လစာျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္
ေနေသာမွီခိုသူ၊သားသမီး၊မိဘ၊ေျမးအဘိးုအဘြား၊သားခ်င္းမ်ားျဖစ္သည။္ သို႔ေသာ္ဇနီးမွလြဲ၍ ကြၽန္ရစ္သူမိသားစသုည ္ဝန္ထမ္းေသဆုးံေသာအခါတြင္
သတ္မွတထ္ားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိသို႔မဟတုင္ယ႐္ြယသ္ ူသို႔မဟုတ္မသန္စြမ္းသျူဖစ္ေနရန္လိအုပသ္ည။္  

<ေထာက္ပံမ့ႈအေၾကာငး္အရာ>
လက္ခံယူပိငု္ခြင့္ရွိသမူ်ားအနက္ဦးစားေပးပထမအဆင့္ရွိသႏွူင့္ပတသ္ကၿ္ပီးက်န္ရစ္သမူိသားစုအေရအတြကအ္ေပၚလိကု၍္ေအာက္ပါအတိငု္း
ေထာက္ပံ့သည။္

<ေတာငး္ခရံနန္ညး္လမး္>
ေက်းဇူးျပဳ၍ က်န္ရစ္သူမိသားစုသည္လုပ္ငန္းခြင္စံခ်န္ိစံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနထံသို႔ တိုက္႐ုိက္ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ 

Oက်နရ္စသ္မူသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္တလုးံတညး္ ေပးေငြ 
<ေထာက္ပ့ံမႈခံယူရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား>

•အလုပ္သမားေသဆုံးခ်ိန္တြင္က်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ပင္စင္ေငြကိုလက္ခံယူခြင့္ရိွသည့္ က်န္ရစ္သူမိသားစု မရိွသည့္အခါ 
တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပ့ံေငြပမာဏ1000ရက္စာ၊  က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးေထာက္ပ့ံေငြပမာဏ 3,060,000ယန္း၊ တစ္ရက္စာ
အေျခခံတြက္ခ်က္မႈ ပမာဏ1000ရက္စာသည္ေသဆုံးသြားေသာအလုပ္သမား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအနက္ပထမဦးစားေပးပုဂၢိဳလ္ထံ
ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 
•က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ပင္စင္ေငြလက္ခံပုိင္ခြင့္ရိွ သူမ်ားအားလုံးမရိွၾကေသာအခါေထာက္ပ့ံေငြလက္ခံခြင့္ရိွသည့္ 
က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္အားလုံးအားေပးေခ်မည့္ပင္စင္ေငြပမာဏႏွင့္က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ပင္စင္ေငြႀကိဳတင္ေပးေခ်သည့္ 
တလုံးတခဲတည္းေပးေငြစုစုေပါင္းပမာဏသည္တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပ့ံေငြပမာဏႏွင့္ တစ္ရက္စာ အေျခခံတြက္ခ်က္မႈပမာဏ၏ 1000 

ရက္စာမျပည့္မီသည့္အခါ 
→တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပ့ံေငြပမာဏ၏1000ရက္စာႏွင့္ တစ္ရက္စာအေျခခံတြက္ခ်က္မႈပမာဏ1000ရက္စာမွ ေပးေခ်ၿပီး ျဖစ္ေသာ 
က်န္ရစ္သူ မိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြစေသာစုစုေပါင္းပမာဏကိုႏႈတ္ၿပီးက်န္ေငြကို ပထမဦးစားေပးပုဂၢိဳလ္
ျဖစ္ေသာ္က်န္ရစ္သူမိသားစုထံေပးအပ္သည္။ 
<ေတာင္းခံရန္နည္းလမ္း>
ေက်းဇူးျပဳ၍ က်န္ရစ္သူမိသားစုမွလုပ္ငန္းခြင္စံခ်န္ိစံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနထံသို႔ တိုက္႐ုိက္ေတာင္းခံလႊာေပးပုိ႔ျခင္း။

<သက္ဆိုင္ရာအာမခံေထာက္ပံမ့ႈမ်ား>မေပးေခ်ရေသးေသာအာမခံ
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊အထူးေထာက္ပံေ့ငြမ်ား၊၀န္ထမး္ပညာသင္စရိတ္
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊၀န္ထမ္းကေလးစရိတေ္ထာက္ပံ့ေငြမ်ား 

က်န္ရစ္သူမိ
သားစု

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္
ပင္စင္ေငြ 

က်န္ရစ္သူမသိားစုအ
ထူးေထာကပ္ံ့ေငြ(တ

လုံးတခတဲညး္ေပးေငြ) 
က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးပင္စင္ေငြ 

1ဦး

တစ္ရက္စာအေျခခံတြကခ္်ကမ္ႈပမာဏ၏153စာ(သို႔ေသာ္
ထိုက်န္ရစ္သမူသိားစုတြငအ္သက5္5ႏွစ္အထကဇ္နီးသို႔မဟု
တ္သတ္မတွထ္ားေသာ မသန္စြမ္းအေျခအေန
တြင္ရွိသည့္ဇနီးရွလိွ်င္တစ္ရကစ္ာအေျခခေံထာကပ္ံေ့ငြ175

ရက္စာ) 

3,000,000ယန္း 

တစ္ရက္စာအေျခခံတြကခ္်ကမ္ႈပမာဏ၏153

စာ(သို႔ေသာ္ထိကု်န္ရစသ္မူိသားစတုြင္အသက္
55ႏွစ္အထကဇ္နီးသို႔မဟတုသ္တမ္တွထ္ားေ
သာ မသန္စြမ္းအေျခအေန
တြင္ရွိသည့္ဇနီးရွလိွ်င္ 175ရက္စာ)

2ဦး တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံေ့ငြပမာဏ၏201ရကစ္ာ တစ္ရက္စာအေျခခံတြက္ခ်က္မႈပမာဏ၏201ရက္စာ

3ဦး တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံေ့ငြပမာဏ၏223ရကစ္ာ တစ္ရက္စာအေျခခံတြက္ခ်က္မႈပမာဏ၏223ရက္စာ

4ဦး အထက္ တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံေ့ငြပမာဏ၏245ရကစ္ာ tတစ္ရက္စာအေျခခံတြက္ခ်က္မႈပမာဏ၏245ရက္စာ

※တစ္ရက္စာအေျခခံတြက္ခ်က္မႈပမာဏႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး -> အပုိင္း2 P9သုိ႔ 
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လုပ္ငန္းရွင္ထံမွေတာင္း
ခံလႊာတြင္ေထာက္ခံခ်
က္ရယူပါ။ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္
ျဖစ္ပြားျခင္း 

က်န္ရစ္သူမိသားစုမွေတာင္းခလံႊာႏွင့္ပးူတြဲစာ႐ြကစ္ာ တမ္းမ်ားကို 
လုပ္ငန္းခြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနထံတြင္တင္ျပျခင္း။

Oေသဆံုးသူေဆးစစ္ခ်က္ 
Oေသဆံုးသူႏွင့္ပတ္သက္ပုံကုိ 

သက္ေသျပသည့္စာ႐ြက္စာတမ္း 
(အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ မိတၱဴစသျဖင့္※) 

Oေသဆံုးသူ၏ဝင္ေငြႏွင့္ေနထုိင္စား
ေသာက္ေနေၾကာင္းသိသာ
ထင္ရွားႏိုင္သည့္အရာမ်ား

※ႏိုင္ငံအလုိက္သက္ဆုိင္ရာစာ႐ြက္စာတ
မ္းမ်ားမရွိေသာ္ 
ေသဆံုးသူႏွင့္ေသြးသားေတာ္စပ္
ေၾကာင္းအထားျပႏိုင္ေသာအရာမ်ား

ေလွ်ာက္ထားသူထံေထာက္ပံ့ျခင္းျပဳမျပဳ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသိေပးျခင္း 

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြ
လက္ခံရန္အတြက္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

အလုပ္သမားေသဆုံးျခင္း 

<ပူးတြဲစာ႐ြကစ္ာတမး္>

လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာ
နမွ စစ္ေဆးျခင္း။ 

ဝ ေသဆံုးရသည့္အေၾကာင္းရင္းသည္အလုပ္တာဝန္
ေၾကာင့္ဟုတ္မဟုတ္။

ဝ လက္ခံရပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏လက္ခံအသိအမွတ္ျပ ျဳခင္း 
ဝ အာမခံေထာက္ပံ့ေငြတြက္ခ်က္သတ္မွတ္ျခင္း 

စသျဖင့္ 

ေထာက္ပံ့ရန္၊ မေထာက္ပံ့ရန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

ေတာင္းခံလႊာရရိွၿပီးေပးေခ်ရန္ 
မဆုံးျဖတ္မီ အထိကာလမွာ
အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္4လတာျဖစ္ၿပီး 
အေျခအေနအရ 
4လထက္ၾကာသည္လည္းရိွသည္။ 

သတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္စာရင္းသို႔ 
အာမခံေထာက္ပံ့ေငြေပးေခ်ျခင္း 

• က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရိွသည့္
ပင္စင္ေငြေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္ထားလႊာ
(လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွျခင္း
အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း
ျဖစ္လွ်င္ပံုစံနံပါတ္12ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အသြား
အျပန္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လွ်င္ ပံုစံနံပါတ္ 
16၏ 8 ျဖစ္သည္။) 

• က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္
တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ ေလွ်ာက္ထားလႊာ 

(လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွျခင္း
အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း
ျဖစ္လွ်င္ပံုစံနံပါတ္15ျဖစ္ၿပီး 
အလုပ္အသြားအျပန္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လွ်င္ 
ပံုစံနံပါတ္ 16၏ 9 ျဖစ္သည္။) 

※အျခားလိုအပသ္ည့္စာ႐ြကစ္ာတမ္းမ်ားကိုတငျ္ပ ေစသည္မ်ားလညး္ ရွိသည္။ 
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Q. မေသဆုံးမီတြင္ေဆးကသုျခင္းႏွင့္အလုပ္မွအနားယျူခင္းမ်ားျပဳလပု္ၿပီးလပု္ငန္းခြင္ထိခိုကဒ္ဏ္ရာ
ရရွိမႈအာမခံေထာက္ပံ့ေငြလက္ခံႏိုင္ခဲ့သူသည္ လက္မခံရေသးမီေသဆုံးခဲ့ေသာ္ တစ္ေယာက္ေယာကမ္ွ
အစားထိုးလက္ခံႏိုင္ပါသလား။

အာမခံေငြေထာက္ပံ့မႈလက္ခံပိုငခ္ြင့္ရွိသူေသဆံုးသြားေသာအခါထုိေသဆံုးသြားသူထံ 
① ေထာက္ပံ့ရန္အေၾကာင္းရင္းထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း 

မေလွ်ာက္ထားရေသးေသာအာမခံေထာက္ပံ့ေငြ 
② ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ရန္မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာအာမခေံထာက္ပံ့ေငြ
③ ေထာက္ပံ့ရန္သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မေပးေခ်ရေသးေသာအာမခံေထာက္ပံ့ေငြရွေိသာအခါ 

ထုိပုဂၢိဳလ္၏က်န္ရစ္သူမိသားစုျဖစ္ၿပီးသတ္မွတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသူမွအာမခံေထာက္ပံ့ေ
ငြႏွင့္အထူးေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကုိလက္ခံယူႏိုင္သည္။ (မေပးေခ်ရေသးေသာအာမခံေထာက္ပံ့ေငြ) 

နာေရးစရိတ္ အစရိွသည့္(နာေရးကူေငြ) 

မေပးေခ်ရေသးေသာအာမခံေထာက္ပံ့ေငြ၊ 
အထူးေထာက္ပံ့ေငြ

ကန႔္သတ္ကာလ...နစ္နာသူေသဆုးံၿပီးေနာကေ္န႔မွာ2ႏွစ္

ကန႔္သတ္ကာလ...အသီးသီးေသာအာမခေံထာက္ပံ့ေငြမ်ားအလားတူ 

<ေထာက္ပံ့ရနလုိ္အပခ္်က္မ်ား> 

က်န္ရစ္သူမိသားစမု်ားမနွာေရးက်င္းပခ်ိန္သုိ႔ မဟုတ္ေသဆံုးသြားေသာအလုပ္သမား၏ကုမၸဏီတြငန္ာေရးက်င္းပ 
ခ်ိန္တြင္နာေရးက်င္းပသူထံေပးေခ်ရမည္။ 
<ေထာက္ပံ့မႈအေၾကာငး္အရာ> 

① 315,000ယန္း+တစေ္န႔စာအေျခခေံထာက္ပံေ့ငြ ပမာဏ၏30ရက္စာ 
② ①ရွိပမာဏသည္တစေ္န႔စာအေျခခေံထာက္ပံေ့ငြ ပမာဏ၏ ရက္60စာမျပည့္လွ်င္ 
တစ္ေန႔စာအေျခခေံထာက္ပံေ့ငြပမာဏ၏60ရက္စာ 
<ေတာင္းခသံည့္နည္းလမ္း> 

ေက်းဇူးျပဳ၍က်န္ရစသူ္မသိားစမု်ားသည္လုပင္နး္ခြငစ္ံခ်ိနစ္ၫံႊနး္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနထံေလွ်ာက္ထားလႊာတင္ျပ ရမည္။

[အေသးစတ္ိမာွ] အပိငုး္2
. နာေရးစရတိ္ အစရွသိည့္ (နာေရးကေူငြ) → P32 

. နာေရးစရိတ္ အစရွသိည့္ (နာေရးကေူငြေလွ်ာကထ္ားလႊာ → P49 

<သက္ဆိုင္ရာအာမခံေထာက္ပ့ံေငြမ်ား> 

ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြ၊ 
ခြင့္ရက(္ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြ၊ မသန္စြမ္း
ျဖစ္ျခင္း (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြ၊ ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရရိွမႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ပင္စင္ေငြ၊ က်န္ရစ္သူ
မိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပ့ံေငြ<ေလွ်ာက္ထားပိငုခ္ြင့္ရွေိသာက်နရ္စသူ္မသိားစ>ု

①ႏွင့္②ရွိအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီလွ်င္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
①ေသဆံုးသြားေသာလက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၊သားသမီးမိဘ၊အဘုိးအဘြားႏွင့္ေမာင္ႏွမ 
②လက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူသည္ထုိပုဂၢိဳလ္ေသဆံုးခ်ိန္တြင္၄င္း၀င္ေငြႏွင့္ေနထုိင္စားေသာက္ေနျခင္း (အတူတကြေနထုိင္ရန္မလုိအပ္ေပ)

သုိ႔ေသာ္①②ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသူမရွိပါကဆက္ခံသူမွေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

<က်နရ္စသူ္မသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္ ပင္စငေ္ငြလက္ခသူံေသဆံုးသြားေသာအခါ> 

ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိေသာက်န္ရစ္သူမိသားစု..ေသဆံုးသြားေသာအလုပ္သမား၏က်န္ရစ္သူမိသားစ(ုအိမ္ေထာင္ဖက္၊ 
သားသမီး၊မိဘ၊ေျမး၊အဘုိးအဘြား၊ေမာင္ႏွမ)တုိ႔အနက္ေနာက္တဆင့္ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသူ(ပင္စင္ေငြလက္ခံ 
လ်က္ရွိသူ၏အိမ္ေထာင္ဖက္မဟုတ္ပါ။) 

<ေလွ်ာက္ထားရနန္ည္းလမး္> 

ေက်းဇူးျပဳ၍ က်န္ရစ္သူမိသားစုမွလုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ တုိက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားစာတင္ျပျခငး္။
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လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္အာမခံေထာက္ပံ့ေငြလက္ခံရရွိေနသူ 

Q. မည္သည့္အခ်ိန္အထိေဆးကသုမႈအတြကေ္ဆး႐ုံသို႔ သြားႏိုင္ပါသလ။ဲ 

A. ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ေထာက္ပံ့ေငြသည္ဒဏ္ရာေပ်ာက္ကင္းသည္အထိရရွိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေဆးကုသမႈစတင္ၿပီးေနာက္1ႏွစ6္လၾကာၿပီးေသာ္လည္းေပ်ာက္ကင္းျခင္း(သက္သာျခင္း)မရွပိထိဲ 
ခိုက္မႈပမာဏျပင္းထန္ေသာအခါတြငထိ္ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ပင္စင္ေငြကုိရရွိႏုိငသ္ည္။ 

<ေထာကပ္ံမ့ႈရယရူနလ္ိအုပသ္ည္မ်ားအေၾကာငး္အရာ> 

ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ထားေသာထခိိုကဒ္ဏ္ရာပမာဏႏွင့္ကိကုညီ္ၿပီးထိအုေျခအေနဆကလ္က ္ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ပင္စင္ေငြ၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအထးူေထာကပ္ံ့ေငြ၊
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အထူးပင္စင္ ေငြေထာက္ပံ့သည္။ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ပင္စင္ေငြ 

<သက္ဆိုင္ရာအာမခံေထာက္ပံ့ေငြ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ေထာက္ပံ့ေငြ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိမႈပမာဏ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)
အစရွိသည့္ ပင္စင္ေငြ 

ဒဏ္ရာအနာတရအထူး
ေထာက္ပံ့ေငြ(တလုံးတခဲ

တည္းေပးေငြ)
ထိခိုက္ဒဏ္ရာအထူးပင္စင္ေငြ 

အဆင့္1 
တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့မႈ

ပမာဏ၏313ရက္စာ 1,140,000ယန္း တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့မႈပ
မာဏ၏313ရက္စာ

အဆင့္2
တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့မႈ

ပမာဏ၏277ရက္စာ 1,070,000ယန္း တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့မႈပ
မာဏ၏277ရက္စာ 

အဆင့္3 တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့မႈ
ပမာဏ၏245ရက္စာ 1,000,000ယန္း 

တစ္ရက္စာအေျခခံေထာက္ပံ့မႈပ
မာဏ၏245ရက္စာ

<သတျိပဳရန>္ 

ေလွ်ာက္ထားခ်ကမ္်ားအရေထာကပ္ံ့ျခင္းမဟုတပ္လဲပု္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးမွ ဆုံးျဖတ္သည္။ 
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Q. အလုံးစုံေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ေပ်ာက္ကင္းၿပီဟုသတ္မွတ္ခံရေသာအခါမ်ိဳးတြင္ေလ်ာ္ေၾကး
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရရွိႏိုင္ပါသလား။ 

A. လုပ္ငန္းခြင္အာမခံတြင္သက္သာလာေသာ္လည္းဤထကပ္ို၍သကသ္ာလာႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကိလုည္း 
ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟဆုိေုလရ့ွိသည္။ေပ်ာကက္င္းၿပီးေနာကပ္ိုင္းမသန္စြမ္းအေျခအေနက်န္ရွိေနသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ထိုနစ္နာမႈအေပၚမသန္စြမ္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ေထာက္ပံ့ေငြကိုလကခ္ံရယႏူိုင္သည္။

<ေထာကပ္ံမ့ႈအတြကလ္ိအုပခ္်ကမ္်ား၊ အေၾကာငး္အရာ>
အလုပ္လုပ္ေနစဥ္သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ ေရာဂါမ်ားေပ်ာက္ကင္း
(သက္သာ)ခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈက်န္ရွိေနၿပီး ဥပေဒျဖင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာအခါထိုထိခိုက္ဒဏ္ရာအဆင့္ႏွင့္ကိုက္ညီစြာအသီးသီးေသာပင္စင္ေငြသို႔မဟုတ္ တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ
မ်ားေထာက္ပံ့ရမည္။ 

မသန္စြမ္း(ေလ်ာ္ေၾကး) 
အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ

<သက္ဆိုင္ရာအာမခံေထာကပ္ံ့ေငြ> 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံေ့ငြ၊ ျပင္ပလူနာအေနျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယျူခငး္၊ 
ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာက္လပုေ္ဆာင္ခ်က၊္ ေျခတုလက္တုစေသာအကူကရိယိာမ်ားအတြက္ စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း

ထိခုိက္ဒဏ္ရာ
ရမႈအဆင့္မ်ား 

မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) 
အစရိွသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြ

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈအထူးေထာ
က္ပ့ံေငြ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအထူးပင္စင္ေငြ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအထူးတလုံးတခဲတည္းေပးေငြ

အဆင့1္

ပင္စင္ေငြ

တစ္ရက္စာအေျခခံ 
ေထာက္ပံ့မႈပမာဏ

၏ 313ရက္စာ

တလံုးတ
ခဲ တည္း
ေပးေငြ

3,420,000 ယန္း

ပင္စင္ေငြ

တစ္ရက္စာအေျခခံ 
တြက္ခ်က္မႈပမာဏ

၏ 313ရက္စာ

အဆင့2္ ။ 277ရက္စာ 3,200,000 ယန္း ။ 277ရက္စာ 

အဆင့3္ ။ 245ရက္စာ 3,000,000 ယန္း ။ 245ရက္စာ

အဆင့4္ ။ 213ရက္စာ 2,640,000 ယန္း ။ 213ရက္စာ

အဆင့5္ ။ 184ရက္စာ 2,250,000 ယန္း ။ 184ရက္စာ

အဆင့6္ ။ 156ရက္စာ 1,920,000 ယန္း ။ 156ရက္စာ

အဆင့7္ ။ 131ရက္စာ 1,590,000 ယန္း ။ 131ရက္စာ

အဆင့8္

တလံုးတ
ခတဲည္း
ေပးေငြ

။ 503ရက္စာ 650,000 ယန္း

တလံုးတခဲ
တည္း
ေပးေငြ

တစ္ရက္စာအေျခခံ 
ေထာက္ပံ့မႈပမာဏ၏

503ရက္စာ

အဆင့9္ ။ 391ရက္စာ 500,000 ယန္း ။ 391ရက္စာ

အဆင့1္0 ။ 302ရက္စာ 390,000 ယန္း ။ 302ရက္စာ

အဆင့1္1 ။ 223ရက္စာ 290,000 ယန္း ။ 223ရက္စာ

အဆင့1္2 ။ 156ရက္စာ 200,000 ယန္း ။ 156ရက္စာ

အဆင့1္3 ။ 101ရက္စာ 140,000 ယန္း ။ 101ရက္စာ

အဆင့1္4 ။ 56ရက္စာ 80,000 ယန္း ။ 56ရက္စာ

<ေလွ်ာကထ္ားသည့္နည္းလမး္> 

ေက်းဇူးျပဳ၍ ကာယကံရွင္မွလပု္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနထံတိကု႐္ိုကေ္လွ်ာကထ္ားျခင္း 

ကန႔္သတ္ကာလ...ဒဏ္ရာမ်ားေပ်ာက္ကငး္ၿပီးေနာက္ေန႔မ5ွႏွစ ္

[အေသးစိတ္မွာ] အပိုင္း2 • မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ → P18သို႔ 
• မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေလွ်ာက္ထားလႊာ → P43သို႔ 
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 ေရာဂါေဝဒနာက်နရ္ွသိည့္အတြက္ေထာက္ပံေ့ငြ အစရွသိည့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ 
လုပ္ထံုးလုပန္ည္း 

※အျခားလိုအပ္ေသာစာ႐ြကစ္ာတမး္မ်ားကိေုတာင္းခံႏုိင္သည။္

လုပ္ငန္းရွင္ထံမွေတာင္းခံစာ
တြင္ေထာက္ခံခ်က္ရယူပါ

လုပ္ငန္းခြငထိ္ခိက္ုဒဏ္ရာရရွျိခငး္ 

ေတာင္းခံစာကိလုပု္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႔ 
ေပးပို႔ျခင္း

ကာယကံရွင္ထံအာမခံေထာက္ပံ့ေငြေပးမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးျခင္း 

 ေရာဂါလကၡဏာမသက္သာျခင္း

<ပူးတြဲစာ႐ြက္စာတမး္>

ေရာဂါလကၡဏာမသက္သာျခင္းႏွင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအဆင့္သတ္မွ
တ္ရာတြင္လုိအပ္သလုိအထူးကုဆရာ
ဝန္၏ ေထာက္ခံခ်က္ကုိ ရယူရ
သည္လည္းရွိသည္။ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွမိႈအဆင့္
သတ္မွတ္ျခင္း

ေတာင္းခံစာလက္ခံရရွိၿပီး 
ေနာက္ေထာက္ပံ့ရန္သတ္မွတ္သ
ည္အထိကာလမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း
3လျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခအေနေပၚ
မူတည္ၿပီး 3လအထက္ၾကာ
သည္လည္းရွိသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္စာရင္း
သို႔အာမခံေထာက္ပ့ံေငြေပးေခ်
ျခင္း။

မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ေထာက္ပံ့ေငြေတာင္းခံလႊာ
(လုပ္ငန္းခြင္ထိခိကုဒ္ဏ္ရာရရွိခ်ိန္
အလုပ္ရွင္မတူသည္ ့တစ္ခုထကပ္ိုေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိကုဒ္ဏ္ရာရျခင္း
တြင္ ပုံစံနံပါတ္10 ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အသြားအျပန္
ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိမႈအတြက္ ပုံစံနံပါတ္ 
16၏7ျဖစ္သည္။) 

ကုသျခင္း 

ဝဓါတ္မွန္မ်ား
ဝထပ္တူညသီည့္အေၾကာင္းရင္းျဖင့္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈလမူႈဖူလုေံရးပင္စင္ေငြ 
ႏွင့္အေျခခံပင္စင္ေငြစသညတ္ို႔ လက္ခံ
လွ်က္ရွိလွ်င္ေထာက္ပံ ့ေငြပမာဏကို
အေထာက္အထားျပသႏုိငသ္ည့္အရာ
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Q. မိမိအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာကုမၸဏီသည္ယခုတေခါက္မေတာ္တဆမႈသည္လုပ္ငန္းခြငထိ္
ခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမဟုတ္ဟုယူဆကာပူးေပါငး္ေဆာင႐္ြက္ျခငး္မျပဳပ ဲလုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ခံခ်က္ 
စသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိမျပဳလုပ္ေပးပါ။ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရပါမလဲ။

A. လုပ္ငန္းခြင္အာမခလုံပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမာွအေျခခအံားျဖင့္နစ္နာသူကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ရ
မည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမွလုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ခံမႈေပးရနျ္ငင္းဆန္ျခငး္ စေသာမတတ္သာသည့္
အခါမ်ိဳးတြင္၄ငး္မရွပိအဲာမခေံလွ်ာက္လႊာတင္ျပႏုိင္သည္။

အျခားကိစၥရပ္မ်ား 

Q. ယခင္ကာလမ်ားတြင္ကုမၸဏီတြင္ျဖစ္ပြားခဲေ့သာမေတာ္တဆမႈကုိလုပ္ငန္းခြင္ထိခိက္ုဒဏ္ရာ
ရရွိမႈဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသလား။

A. အာမခံေငြေထာက္ပံ့ျခငး္မ်ားတြင္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိနက္ာလကုိေက်ာ္လြန္သြားလွ်င္
ေထာက္ပံ့ေငြလက္ခံရန္မျဖစႏုိ္င္ပါ။အသီးသီးေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ား၏ကန႔္သတ္ကာလကုိ
စစ္ေဆးပါ။

Q. အလုပ္ထြက္ျခင္း၊ ကုမၸဏီတည္ရွိေနမႈမရွိေတာ့သည့္အခါမ်ိဳ းတြငလဲ္လုပ္ငနး္ခြငထိ္ခိုက္ဒဏရ္ာ
ရရွိမႈေလ်ာ္ေၾကးရႏိုငပ္ါသလား။

A. ထုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္လဲေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ထုိအခါမ်ိဳ းတြငလု္ပ္ငနး္ရွငႏွ္င့္လုပ္ေဖာ္
ကုိင္ဖက္မ်ား၏ေနရပ္လိပစ္ာႏွင့္အမည္ကုိေမးျမနး္လိမ့္မည္။

Q. အလုပ္လုပ္ေနေသာကုမၸဏီမွေအာက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ဤအေျခအေနမ်ိဳး
တြင္လုပ္ငန္းခြင္အာမခ ံေထာက္ပံ့မႈမ်ားမရႏုိင္ဘူးလား။ 

①လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွမိႈအာမခပံငမ္ထားပါ။ 

②လုပ္ငန္းခြင္အာမခံမဟုတ္ေသာအာမခသံုံးႏိုငသ္ည္။

A. ①ကုမၸဏီသည္လုပ္ငန္းခြင္အာမခံမ၀င္ထားေသာ အေျခအေနတြင္လဲ အေျခခံအားျဖင့္
အလုပ္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္တြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊နာ၊ 
မက်န္းျခင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ေထာက္ပံ့ေငြရယူႏိုင္သည္။ 

②ကုမၸဏီသုိ႔မဟုတ္အဖြဲ႕ အစည္းမွဝင္ေရာက္ထားေသာ ေစတနာ့အာမခံစသည္တုိ႔ 
ႏွင့္အက်ဳံးဝင္ေသာအခါတြင္လဲလုပ္ငန္းခြင္ထိခိက္ုဒဏ္ရာရရွျိခငး္ အတြက္ေထာက္ပံ့မႈ 
ရႏိုင္သည္။ 

※ကုမၸဏီမွေလ်ာ္ေၾကး(ေဆးကုသစရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြ၊ခြင့္ရက္ေထာက္ပံ့ေငြ႕ထိခိုက္နစ္နာမႈ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား)ေပးရာတြင္ခြင့္မျပဳျခင္းသုိ႔မဟုတ္ပမာဏေလွ်ာ့ခ်ျခင္းခံရျခင္းစသည့္အေျခအေနမ်ိဳးရွိသည္။
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Q. ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္လပု္ငန္းခြင္အာမခံမွ ေထာက္ပံ့ေငြရႏိုင္ပါသလား။ 
①အလုပ္အသြားအျပန္တြင္စကဘ္းီတိကုမ္ိၿပီးဒဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။မည္သႏူွင့္တိုကမ္ိခဲ့ေၾကာင္း
မမွတ္မိေတာ့ပါ။ 
②ပုံမွန္သြားေနက်လမ္းမဟတုသ္ည့္လမ္းမွအလုပ္သြားေနစဥ္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။

A. ①လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈအာမခံမွ ေထာက္ပံ့ေငြရယူႏိုင္ပါသည္။ 
②သတ္မွတ္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ျပည့္စုံလွ်င္အာမခံေၾကးရႏိုင္ပါသည္။

အလုပအ္သြားအျပနထိ္ခိက္ု
ဒဏ္ရာရရွျိခငး္

အလုပ္အသြားအျပန္ထခိိုကဒ္ဏ္ရာရရွိျခင္းဆိသုည္မွာအလပု္သမားသည္အလပု္အသြားအျပန္တြင္ထခိိုက္
ဒဏ္ရာရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
'အလုပ္အသြားအျပန္'ဆိုသည္မွာအလပု္သမားသည္အလပု္တကရ္န္အတြက①္မွ③တို႔၏လႈပ္ရွားမႈတြင္
ယုတၱိက်ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (တာဝန္ျဖင့္သြားလာျခင္းမပါပါ။) 
①ေနအိမ္ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္ၾကားအသြားအျပန္ 
②အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွသတမ္ွတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မွအျခားလုပ္ငန္းခြင္သို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း 
(လုပ္ငန္းအေျမာက္အျမားရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏အလုပ္တစ္ခုမွတစ္ခုေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ)
①③ရွိအသြားအျပန္မတိုင္မီႏွင့္ေနာက္ပိုင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ (အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏သတမ္ွတခ္်ကႏ္ွင့္
ကိုက္ညီသည့္အရာ)

<ေထာကပ္ံသ့ည့္အေၾကာငး္အရာ> 

တာဝန္ေၾကာင့္ထိခိုကဒ္ဏ္ရာရရွိသည့္အေျခအေနႏွင့္အလားတူ အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း(နားရက္ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ပတ္သကၿ္ပီးက်ခံသည့္ေငြတစိတတ္ပိုင္း
အေနျဖင့္ပထမအႀကိမ္ေထာကပ္ံ့သည့္ပမာဏမွ 200ယန္းႏႈတ္ယူပါသည္။) 
<ေလွ်ာကထ္ားသည့္နည္းလမး္> 

တာဝန္ေၾကာင့္ထိခိုကဒ္ဏ္ရာရရွိသည့္အေျခအေနႏွင့္အလားတူ အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း
ပူးတြဲစာ႐ြက္စာတမ္း : မေတာ္တဆမႈေထာကခ္ံစာ(ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္လွ်င္)မ်ား 

[အေသးစိတမွ္ာ] အပိုငး္ 2 • အလပု္သြားအလပု္ျပန္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း → P6သို

Q. အလုပ္အသြားအျပန္တြင္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ဒဏ္ရာရခဲသ့ည္။တဖက္လူ
၀င္ေရာက္ထားေသာယာဥ္အာမခမံ်ားမွအာမခံေငြေၾကးရရွိသည့္အခါမ်ိဳ းတြင္လဲလုပ္ငန္းခြင္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းအာမခံမေွထာက္ပံ့ေငြယူႏိုင္သလား။

A. လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈေထာက္ပံ့ေငြရယူႏိုငေ္သာ္လည္းထပ္တူညီေသာအေၾကာင္း
ရင္းျဖင့္ေထာက္ပံ့ထားေသာပမာဏသည္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈအာမခံမ်ားမွ ရေငြကုိႏႈတ္ယူထား
ေသာပမာဏျဖစ္မည္။ တဖန္ခြင့္ရက္ယူထားေသာအေျခအေန ႏွင့္ေနာက္ပိုငး္ေရာဂါလကၡဏာ
က်န္ရွိေနခ်နိ္တြင္ေပးေခ်ေသာအထူးေထာက္ပံ့ေငြ မွာယာဥ္မေတာ္တဆမႈအာမခံမ်ားမွ
ရေငြႏွင့္မသက္ဆုိင္ပသီဲးသန႔္ေပးေခ်မည္ ျဖစ္သည္။ 
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မိမိႏုိင္ငံျပန္ခ်ိန္တြင္သတိျပဳရမည္မ်ား 

ေထာက္ပ့ံေငြပမာဏသည္ေထာကပ့ံ္ရန္ဆုးံျဖတ္သည့္ေန႔ရိွႏုိင္ငံျခားေငြလႏဲႈန္း
(အေရာင္းေဈး)ျဖင့္တြကခ္်ကထ္ားေသာယန္းေဈးျဖစ္သည္။ 

အာမခံေထာက္ပ့ံေငြ 

<ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျပင္ပမွေတာင္းခံသည့္အခါေဆာင္႐ြက္ပံု>

ေဆးကူသမႈသည္သင့္ေတာ္သည္ဟယုဆူျခင္းခံရလွ် င္ေထာကပ့ံ္ေငြ 
ေပးမည္။(ေဆးကသုမႈအတြကလ္ိအုပ္ေသာကန္ုက်စရိတက္ိေုပးအပ္မည)္ 

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ေဆးကုသမႈခံယူေသာအခါ

• ေနာက္ပုိင္းေစာင့္ေရွာကမ္ႈ 
• ေျခတုလက္တစုသည့္ကရိိယာကန္ုက်စရိတေ္ထာက္ပ့ံမႈ 
(တြန္းလွည္းစသည့္ေထာကပ့ံ္ႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ား)

• ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာကလ္ပ္ုေဆာင္ခ်က ္
• လုပ္ငန္းခြင္ထခုိိကဒ္ဏ္ရာရရိွမႈပညာသင္စရိတေ္ထာက္ပ့ံေငြ(ဂ်ပန္ျပည္တြင္း

ရိွေက်ာင္း တြင္တက္ေနသည့္အခါ)
→ P13 သို႔ 

ဂ်ပန္ျပည္တြင္းအတြက္သာျဖစ္ေသာအဓိကေထာက္ပံ့မႈစနစ္

(R5.3)




